DIARI DE SESSIONS DEL
PLE
DEL PARLAMENT DE L~S ILLES BALEARS

Fq.Con.núm.33/27

D.L.P.M. 770-1987

III Legislatura

Any 1994

Número 114

Presidencia
del Molt Honorable Sr. Cristófol Soler i Cladera.

Sessió celebrada dia 4 de maig del 1994.
Lloc de celebració: Seu del Parlament
SU MARI

l.- PREGUNTES:
1) RGE núm. 1837/94, de I'HbLe Sr. Diputat Víctor Tul' i Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA , relativa

al problema deL creuament de la carretera PM-820 al seu pas per Sant Francesc Xa vier.

b
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2) RGE núm. 1836/94, de ['Hble Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a aprovació del Pla director per a la gestió deIs res idus solids urbans d'Eivissa.
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3) RGE núm. 1838/94, de I'Hble Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a continuació de la tasca de restaurar les torres de defensa de Formentera.
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4) RGE núm. 1832/94, de l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Crup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa
a comunicació sobre política firal.
5) RCE núm. 1847/94, de I'Hble Sr. Diputat Xavier Tejero i Isla, del Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a mitjans i procediments per comunicar els resultats de les inspecciol1s de la Conselleria de Sanitat als
coUegis.
6) RCE núm. 1848/94, de l'Hble Sr. Diputat loan Marí i Serra, del Crup Parlamentaré SOCIALISTA, relativa a
cransport marítim de mercaderies al pOr! de Sant Antoni de Portmany.
7) RGE núm. 1839/94. de ['Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Crup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a capital inicial. socis i participació a l'empresa "Nova Ceneració d'Exportació Balear".
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8) RCE núm. I833 /94. de l'Hble Sr. Diputat RamoTl Orfila i Pons, del Crup Parlamentaré PSM I EEM, relativa
a negociaciol1s per tal que arribin una part deis 18.000 milions per a formació contínua.
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9) RCE núm. I840/94. de l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano i López. del Crup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a capital aportat pels distints socis de l'empresa "Nova Generació d'Expoircació Balear".
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10) RCE núm. 1841/94, de I'Hble Sr. Diputat Valentl Valenciano i López, del Crup Parlamentaré SOCIALISTA,
relativa a capital desemborsat per cada soci de l'empresa "Nova Generació d'Exportació Balear".
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l/.- MOCIONS:
1) RCE núm. 1793/94, presentada pel Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures de regeneració i
d'impuls democriuic de les institucions de la Comunicat Autonoma de les Illes Balears.
4589
lII.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:
1) RCE núm. 38/94, presentada pel Crup Parlamentari MIXT, relativa a seguretat ciutadana a la Comunitat
Autonoma.
4606
IV.- DEBA T DE PRESA EN CONSIDERA CIÓ de la Proposició de llei RGE núm. 1538/94, presentada pel Crup
Parlamentari PSM I EEM, relativa a reforma de la Llei 48/1984, de 26 de desembre, reguladora de l'objecció
de consciencia i la prestació social substiculoria, a elevar, si n'és el cas, al Congrés deIs Diputals.

1.1) Pregunta RGE núm. 1837/94, de I'Hble Sr. Diputat
Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlal'!lentari SOCIALISTA,
relativa al problema del creuament de la carretera PM-820
al seu pas per Sant Francesc Xavier.
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen~a
aquesta sessió d'avui horabaixa. El primer punt correspon a
les preguntes, i la primera és la 1837, del diputat Sr. Víctor
Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
al problema del creuament de la carretera PM-820 al seu pas
per Sant Francesc Xavier. Té la paraula el diputat Sr. Tur.

4614

hi ha greus problemes de circulació, sobretot a la temporada d'estiu. Aquests problemes no són nous, sinó que
són tan vells com la mateixa carretera. És per aixÓ que
li deman quan i com es resoldra el problema d'aquesst
creuament a la carretera PM-820, a Formentera. Gnlcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el conseller Sr. Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus í
BeItran):

EL SR. TUR I FERRER:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com
voste sabnl, Sr. Conseller d'Obres Públiques, el creuament
de la carretera PM-820 al seu pas per Sant Francesc Xavier

Sí, Sr. President, Sr. Diputat. Hi ha una previsió de
despesa quantificada en 10 milions de pessetes, a press ll post del 1995, per donar cobertura a una rotonda que
pugui alleugerir aquest problema de tra.nsit. Gracies.

d
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EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Reus. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr.
Tur? No.
1.2) Pregunta RGE núm. 1836/94, de I'Hble Sr. Diputat
Vicent Tur i Torres del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
rela ¡va a aprova.ció del Pla director per a la gestió deIs
residus solids urbans d'Eivissa.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. Vol tornar fer ús de la paraula? No.
1.3) Pregunta RGE núm. 1838/94, de I'Hble Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a continuació de la tasca de
restaurar les torres de defensa de Formentera.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
La segona pregunta és la 1836/94, del Sr. Tur i Torres,
relativa a aprovació del Pla director per a la gestió deIs residus solids urbans d'Eivissa. Té la paraula el Sr. Tur i Torres.
EL SR. TUR I TORRES:
Sr. President, en el 1989 aquest parlament va aprovar els
criteris generals per a la redacció deis plans per a l'eliminació deIs residus solids urbans a cadascuna de les illes. En el
cas d'Eivissa varem haver d'esperar fins al 1993 perque es
posas a exposició pública aquest pla, i ara fa exactament un
any que va estar sotmes a exposició pública, que es varen fer
algunes aHegacions. Pensam que ha transcorregut molt de
temps des que s'havia fet l'aprovació inicial, i volíem saber
quan el Govern té previst aprovar definitivament aquest pla.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el conseller Sr. Triay.
EL SR. CONSELLER DE COMER<; I INDÚSTRIA
(CristOfol Triay i Humbert):
Gracies, senyores i senyors diputats. Sr. Diputat, a<;o és
a l'ordre del dia del Consell de Govern de la setmana que ve.
Estava pendent de l'aprovació de la Comissió de Política
Territorial, i previsiblement sera aprovat al Consell de Govern de dia 13, de dijous.

..

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Tur i Torres? Té la paraula.
EL SR. TUR I TORRES:
Sr. President, Sr. Conseller, creim que és una bona notícia que al proxim Consell de Govern s'aprovi aquest pla. De
totes maneres hem de constatar que quatre anys per redactar
Un pla director per a l'eliminació de residus solids, en aquest
cas a I'illa d'Eivissa, i un any per estudiar les al-legacions que
es varen fer en el seu moment, no és cap prova d 'una bona
gestió d'aquesta conselleria. Gracies, Sr. President.

La tercera pregunta és la 1838/94, del diputat Sr. Tur
i Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a continuació de la tasca de restaurar les torres de defensa de Formentera. Té la paraula el Sr. Tur i Ferrer.
EL SR. TUR I FERRER:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L'any 1993 per part de la Conselleria de Cultura es va
restaurar la torre de defensa que hi ha a l'illa de s'Espalmador, i també pels mitjans de comunicació es va
anunciar que després, o sia enguany, es continuaria
aquesta tasca de restauracions. Arribam quasi a mitjan
any 1994, i en vistes que no hi ha res comen<;at, és per
aixo que li deman, Sr. Conseller, si pensen continuar
durant el present any 1994 el que comen<;aren l'any
1993. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el conseller Sr. Rotger.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ
I ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):
Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats, Sr.
Tur. M'agrada la seva pregunta; m'agrada perque diu
"continuar". Aixo vol dir que ja treballam. Ara va bé.
Quan es coneixen les coses no hi ha desert cultural que
valgui la pena. Coneixent les coses es veu que tot va bé;
no tot, pero part.
El que li vull dir és que efectivament s'ha fet una
inversió, no per part de la conselleria, sinó del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera, perque d'acord amb el
Decret de 3 febrer del 1990 hi ha l'encomana de gestió.
Pero bé, s'ha fet una inversió, de 12 milions de pessetes
exactament, en la torre de s'Espalmador. I pensam continuar, o pensa -millor dit- el Consell Insular continuar
sempre que li arribi a temps el permís de Costes i la
propera torre és la de Punta Prima. Vol dir que sí pensam continuar. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula
el Sr. Tur? Té la paraula.
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:L SR. TUR 1 FERRER:
inicies, Sr. President. Sr. ConselIer, ja esta assabentat
mitjans de comunicació que pensaven continuar amb la
~ de Punta Prima, que esta en pitjor estat que no estava
: l 'Espalmador quan es va restaurar. Em podria donar
:s guan pensen fer aquesta restauració de la torre de
la Prima? Gracies .
:L SR. PRESIDENT:
,í, té la paraula el conseller Sr. Rotger. El que passa és
jo veig que aquí s'introdueixen noves preguntes a recer
1 plantejada amb anterioritat. No obstant aixo, si el con:1' vol respondre, té la paraula.
~L SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1
'ORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

::Inicies, Sr. President. Sr. Diputat, no Ji puc donar una
. concreta. Estam pendents del permís de Costes; pero sí
li puc dir que continuarem i farem aquesta inversió a
ta Prima. Gracies .
::L SR. PRESIDENT:
3racies, Sr. Tur.
[,4) Pregunta RGE núm. 1832/94, de l'Hble Sr. Diputat
non Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM,
ltiva a comunicació sobre política fira!.
EL SR. PRESIDENT:
La quarta pregunta és la 1832/94, del Sr. Orfila i Pons,
Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a comunicació
re política firal. Té la paraula el Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Dia 23 de novembre de l'any 1993
Jarlament de les Illes Balears 'va aprovar per unanimitat
1 resolució que deia "EI Parlament de les Illes Balears
:a el Govern a remetre en el termini de tres mesos una
aunicació al Parlament sobre la política firal del Gon ". Han passat cinc mesos, i nosaltres demanam per quin
tiu el Govern de les Illes Balears no ha remes encara una
nunicació al Parlament sobre la seva política firal, incom11, per tant, a110 que es va aprovar per unanimitat en
lesta cambra.

EL SR. CONSELLER DE COMER<'; 1 INDÚSTRIA
(CristOfol Triay i Humbert):
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Evidentment, eren tres mesos els que hi havia prevists
Nosaltres pensam que abans que acabi aquest períod~
parlamentari sera presentat, amb el retard aquest d'un
mes i mig o dos, que evidentment assumim, pero que
nosaltres abans que acabi aquest període ho presenta_
remo
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Orfila? Té la paraula.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Vull dir per una banda que
ens alegra que el Govern tengui intenció de compJir,
encara que tot i reconeixer que es complira allo que es
va preveure en la resolució parlamentaria aprovada. Hi
hauran de fer tres mesas de retard, sera el doble del
temps previst, pero comptarem d'una vegada per totes
amb una comunicació del Govern, la qual cosa ens permetra debatre la política firal, i crec que aquesta sera
una gran ocasió al Parlament, perque fa com a mínim
deu anys que ho demanam. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Triay? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE COMER<'; 1 INDÚSTRIA
(CristOfol Triay i Humbert):
Únicament vu ll dir que cree que a partir del 1994 es
dóna una situació diferent del anys passats; els grups de
l'oposició fins ara demanaven que hi hagués una entitat
pública que dugués tot el tema firal. Vostes saben que
es va crear una empresa pública a1s pressup.ostos del
1994, i que per ta nt la situació és totalment distinta deIs
anys anteriors. Per tan! eree que la situació obliga que
es faci un plantejament diferent del anys passats. Pe.;
a~ó nosaltres abans de día primer de maig pr esentarem
aquesta proposta.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula el conseller Sr. Triay.
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1.5) Pregunta RGE núm. 1847/94, de I'Hble Sr. Diputat
Xavier Tejero i Isla, del Grnp Parlamentad SOCIALISTA,
elativa a mitjans i procediments per comunicar els resul~ats de les inspeccions de la Conselleria de Sanitat als
coHeg is .
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la cinquena pregunta, que és la 1847, del Sr.
Xa vier Tejero i Isla, del Grup SOCIALISTA, relativa a mitjans i procediments per comunicar els resultats de les inspec'cions de la Conselleria de Sanitat als col·legis. Té la paraula
el Sr. Tejero.
EL SR. TEJERO I ISLA:
Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats, Sr.
Conseller. Una de les tasques que fa la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social és fer inspeccions a les escoles per veure
quin és l'estat de compliment de mesures de seguretat, entre
d'altres. Davant aixo, nosaltres tenim alguns informes presents, i ens agradaria saber quins són els mitjans i procediments utilitzats per aquesta conselleria per comunicar el
resultat de les deficiencies observades a les visites d 'inspecció
als col-legis, que es comuniquen tant al director de l'escola
com a l'ajuntament corresponent i a I'associació de pares.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
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EL SR. TEJERO I ISLA:
Gracies, Sr. President. Tenc aquí cinc actes del 1992,
que passada visita el 27-5-92, es comunica el 5 de febrer
del 1993, és a dir nou mesas després; i en aquestes actes
es diu textualment: " ... lo cual ponemos en conocimiento
de V . l., rogándole las órdenes oportunas para que proceda a subsanarlas para evitar brotes de enfermedades
infecto-contagiosas u otro tipo de anomalías entre los
alumnos que asisten a dicho centro. Entre les anomalies
detectad es en aquest centre, per exemple, seria: presencia
permanente de humedades, estado general de conservación y limpieza deficiente. Se recomienda disponer de
adecuadas medidas de prevención contra accidentes derivados de la falta de protección adecuada. Se recomienda,
parla d'un problema específic d'unes finestres.
El que voldria demanar, és que si nou mesas des que
es fa la inspecció fins que aixo es comunica, la correcció
de defídencies a l'ajuntament; si en la mateixa acta vos·
tes diuen que es tracti de preveure, que passaria si en
els nous mesos succeeix algun accidento Em sembla que
els mitjans, en aquest sentít anava la pregunta, si ha
havien per coloms missatgers o cosa així; perque li puc
mostrar, són cinc actes amb nou mesas de diferencia des
que es fa la inspecció fíns que es comunica a l'Ajuntament que corregeixi les deficiencies. GraciesEL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. Tejero. Té la paraula el conseller de Sanitat
per respondre.

Gracies, Sr. Tejero. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Cabrer? Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):

Gracies, Sr. President. Sr. Tejero. Les visites d'inspecció
que es fan als coHegis, com voste sap, es fan amb una regularitat d'una vegada a l'any, pero si calo hi ha alguna deficiencia, s'augmenten a més d'una vega da. Aquestes ' visites
d'inspecció les fan fonamentalment els metges titulars de tota
la part fa rana i a les illes; pero a Palma ates el volum de
Co¡'¡egis i el nombre de metges titulars, es recolza en personal medie, generalment de la propia conselleria, encara que
a partir d aquest primer trimestre ho modificam, i les cuines
les faran els menescals, i les aigües eJs apotecaris. 1 una vegada es detecten deficiencies en aquestes inspeccions, sien de
I'mdol que sien es comuniquen en el mateix moment en
forma d' una acta que emet I'inspector, i la deixa al diTector
del centre perque, evidentment , la comuniqui aJ titular d 'aqueJla entitat, que pot ser pública o prívac1a. Grades.

Gracies, Sr. President. No, Sr. Tejero, no ho enviam
per coloms missatgers, que llavors seria incorrecte, perque com sap voste, aquestes aus poden transmetre una
( ... ) ornitosi, i seria motiu de malaltia en els alumnes, i
llavors farÍem menys benefici del que pretenem.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cabrer. Té la parauIa el Sr. Tejero.

No sé que pot haver succei't amb aquestes actes, i
una cosa és que les hagi rebudes del batle perque els
hagi demandes a posteriori, pero la tonica -si n'hi alguna
que se n 'ha sortit, tengui en compte que es fan a centres
escolars prop de 350 inspeccions anuals- és que es deixin
en el moment que es realitza la inspecció, com es fa
també ara en qualsevol coHectiu. És a dir que aquests
degueren ser casos excepcionals, o d'abans del 1992,
quan encara no tenÍem estructurada tata la labor inspectora en els coHegis, i que hem anat estructurant;
algun metge titular, que són més difícils de controlar
per part de la Conselleria, perque estan en aquest moment molt absorbits per l'Insalud, i que llavors fes una
acta massa tardo
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De totes maneres si aixó és així, en prenc nota, i intentam resolelre que es Iliurin en el moment que es fa la inspec) al director del centre. Grades.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cabrer.
1.6) Pregunta RGE núm. 1848/94, de I'Hble Sr. Diputat
Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
!lativa a transport marítim de mercaderies al port de Sant
ntoni de Portmany.

perque considerem que esta prohibit aquest trafico Pero
Ji vull dlr que malament podíem vendre transportar
passatgers si no havien anunciat aquests v~atges . Aixo és
una altra de les coses que cree que vostes havien de
vigilar, perque concretament si no anuncien el viatge ni
en els mitjans de comurucació, ni tan sois a cap deIs
fulIets que eJls usen pe.. fer la seva propaganda. dones
malament poden vendre cap passatge, i I'únic que fan és
transportar mercaderies encobertes. Gracies.

tan

EL SR. PRESIDENT:
La sisena pregunta és la 1848, del Sr. Joan Marí i Serra,
Grup SOCIALISTA, relativa a transport marítim de
,ercacleries al port ele Sant Antoni de Portmany. Té la palUla el Sr. Marí i Serra.
~l

EL SR. MARÍ 1 SERRA:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
onseller, té coneixement la Conselleria d'Obres Públiques
Ordenació elel Territori que reiteradament una companyia
e transport marítim que opera al port de Sant Antoni de
ortmany només transporta mercaderies, el que esta prohibit
el Servei de Ports i Litoral, i el propi Ajuntament de Sant
.ntoni?
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Marí. Té la paraula el conseller Sr. Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IORDEIACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. President, Sr. Diputat. Segons pareix, des de dia 7 a
ia 28 del mes d'abril hi ha hagut uns 12 embarcaments de
1 companyia naviliera Pitra, on la companyia no ha descaregat viatgers, i ha descarregat unes plataformes. Aquí ens
robam un problema que es motiva amb el fet que hi ha
:nies regulars que en epoques determinades no tenen afluncia de viatgers. Fins ara el Govern ha estat permissiu cap
un ús mixt d 'aquest port; pero no obstant aixo ja estam en
lÚa fase molt avan<;ada en la definició del port de Sant An~:mi com a instaHació nautica amb un ús exclusiu de passaters, amb vehicles propis, i no residual en mercadería. Graies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Reus. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr.
vIarí? Té la paraula.
EL SR. MARÍ 1 SERRA:
Gracies, Sr. President. Efectivament veig que esta assalentat d'aquestes anomalies. Nosaltres entenem gue és aixÍ

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. MarÍ. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Reus? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i
Beltran):
Sr. President. Ha de considerar, Sr. Diputat, que
respecte del ports de domini públic del Govern balear hi
ha una competencia compartida respecte a regular amb
l'Estat central. Nosaltres, ja des del mes de gener, en
que varem tenir un problema, intentam que l 'ús indegut
que es fa per pan de determinats regulars de concessions
donades, no derivin de fet a la cobertura d'un deIs ports
de mercaderies. La companyia Pitra, -en aguest suposit,
fa ús d'una concessió per a reguJars que ti permet aquelxa epoca, ¡nici de temporada estival, doblar línies; i els
fets han estat que és abó, que hi ha hagut un transport
de mercaderies sense passatgers. Nosaltres a la vista d'aquests fets el que sí vO.lem, després d 'una analisi previa
amb el Conselllnsular d'Eivissa, és arribar a definir un
ús cIar del port de Sant Antoni.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller.
1.7) Pregunta RGE núm. 1839/94~ de l'BbIe Sr. Diputat Valen tí Valenciano i López, de) Grup Parlamemtari SOCIALISTA, relativa a capital inicial, socis i
participació aJ'empresa IINova Generació d'Exportaci ó
Balear ll •
EL SR. PRESIDENT:
La setena pregunta és la 1839, del Sr. Valentí Valenciano i López del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
relativa a capital inicial sacis i participació a I'empresa
"Nova Generació d ' Exportació Balear". Té la paraula el
Sr. Valenciano.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sr. President, enyores j senyars diputats. De L~
diferenlS empreses en les quals participa el Gavero,
ha una de la qual volem recaptar infarmació que es dlLl
"Nova Generació d'Exportació Balear". És un empresa

n'?l
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que na fa molt de temps que esta creada, i obtenir informadó d'aquesta empresa sembla ser que és una carrera d'obstaeles, com aquella carrera anglesa que es diu el Grand National. Esperem que avui els astres estiguin al nostre favor i el
Govern informi d'una vegada quin és el capital inicial d'aques ta empresa, quins són els socis i com hi participen. Grades.
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Per tant, Sr. Conseller, totes les preguntes que li
vare m fer a voste a comissió, i que voste no va voler
respondre, sabia perfectament a que es referia. Per tant,
jo li demanaria que en comptes de fer perdre el temps
als diputats a aquesta cambra, doni la cara abans i respongui aixÍ com toca. Grades.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el conseller Sr.
Triay per respondre.
EL SR. CONSELLER DE COMERC;: I INDÚSTRIA
(CristOfol Triay i Humbert):
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, vull dir-li en primer lloc que la referencia que ha
fet, que era impossible recaptar informació, cada vegada que
a aguest conseller se li ha demanat correctament la pregunta,
l'ha contestada; i que tenim un caramull de preguntes en
concret d'aquesta empresa, i que les contestarem una a una.
A aquesta en concret, li he de dir que el capital inicial era
de 10 milions. Posteriorment Foment Industrial va comprar
el 49%, i la participació total del Govern, i per tant de Foment Industrial, és d'un 49% i la resta és de socis individuals. Hi ha 56.000 accions, i 25.490 són de Foment Industrial,
d'un total de capital de 560 milions de pessetes. La resta són
socis individuals, la relació deIs quals lliuraré a la Cambra
per a coneixen<;a deis diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr.
Valenciano? Té la paraula.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Gracies, Sr. President. Senzillament vull contestar a la
referencia que ha fet el conseller, només dient una cosa, i és
que moltes preguntes que fa aquest diputat i d'altres a aquesta conselleria, Sr. Conseller, voste moltes vegades no les
respon. 1 aquestes preguntes en concret, ja que n'ha fet referencia, jo li vull recordar que voste, Sr. Conseller, dia 28 de
setembre de l'any passat va venir a aquest parlament, a una
comissió d'Economia que tractava d'informar sobre les actuacions del Govern davant la suspensió de pagaments de Yanko, i voste va dir -i li llegiré textualment, perque cree que
val la pena que una persona se'n recordi, i com a mÍnim
sapiga que diu- Diari de Sessions , pagina 430: "Va quedar
molt clara la nostra postura en la reunió que varem mantenir
amb ells -es referia lógicament a les persones de Yanko- que
noi entrarÍem en absolut en tot el que era el tema de susp,ensió de pagaments, i sí en canvi varem acordar que estafIem disposats en formalitzar un empresa mixta a través de
¡'empresa pública Foment Industrial, i una de les empreses
del Grup Yanko".

b

Gracies, Sr. Valenciano . Vol tornar fer ús de la paraula el conseller? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE COMERC;: 1 INDÚSTRIA
(Cristófol Triay i Humbert):
SÍ, Sr. President; evidentment per dir que la demostració palpable del que he dit aban s és que es varen fer
un caramull de preguntes en el sentit que deia el Sr.
Valenciano, i que llavors es va fer una pregunta concreta
que ana va dirigida a la nova empresa comercialitzadora.
Per tant és evident que no parlaven del Grup Yanko,
sinó d'una empresa mixta nova en que participaven
persones concretes individuals, no vinculades amb les
empreses que hi ha havia actualment. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay
1.8) Pregunta RGE núm. 1833/94, de I'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari
PSM 1 EEM, relativa a negociacions per tal que arribin
una part deIs 18.000 milions per a formació contínua.

EL SR. PRESIDENT:
La vuitena pregunta és la 1833, del Sr. Orfila i Pons,
del Grup PSM 1 EEM, relativa a negociacions per tal
que arribin una part deis 18.000 milions per a formació
contínua. Té la paraula el Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Aquesta és una pregunta
referida també al compliment de les resolucions que va
aprovar el Parlament de les Illes, una aprovació ull<lnime, en el debat de dia 23 de novembre sobre el Pla de
reindustrialització. En concret es va aprovar el punt
dese d'aquestes resolucions, que deia "EI Parlament de
les Illes Balears insta el Govern a establir negociacions
amb el Govern de l 'Estat per tal de fer possible que
arribin a les Illes Balears una part deIs 18.000 milions
que té previst destinar a formació contÍnua en I'Acuerdo Nacional sobre forma ción continua. La nostra pregunta en aquest sentit és demanar a la Conselleria de
Comer<; i Indústria quines negociacions i amb quins
resultats s'han duit a terme aquestes negociacions amb
el Govern de 1'Estat.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula el conseller Sr. Triay.
EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA
(CristOfol Triay i Humbert):

1.9) Pregunta RGE núm. 1840/94, de l'Hble Sr. Di.
putat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamen.
tari SOCIALISTA, relativa a capital aportat pels dis.
tints socis de l'empresa "Nova Generació d'Exportació
Balear".
EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Orfila, com voste sap, el tema de la formació contínua depen en aguest moment de l'Admnistració central. Hi ha una
divisió concreta d 'inserció i específicament de la formació
contÍnua. Malauradament l'Admínistració central no va
donar entrada a les comunítats autonomes en aquest tema.
Com se sap, únícament les centrals siodicals i alguoes de les
patronals estan incloses a una condició concreta, i per tant la
nostra insistencia que hem fet ja per dues vegades a través
del Consell de formació ocupacional en aguest tema d'instancia al' Administració central ha estat negativa; i nosaltres
insistirem perque almanco se'ns escolti en una cosa que no
depen de nosaltres, perque en definitiva el repartiment es fa
des de Madrid, i per tant dífícilment nosaltres podrem aconseguir, cosa gue ni tan sois les central s sindicals ni les empresarials residents aquí poden aconseguir que els donin uns
resultats positiu. Nosaltres l'únic que podem fer en certa
manera és insistir, i en aixo estam. 1 poca cosa més li puc
dir.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay i Humbert. Vol tornar fer ús de la
paraula el Sr. Orfila? Té la paraula.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Sí, Sr. President. Gracies, Sr. Conseller. De fet no acaba
de respondre la nostra pregunta. Nosaltres hauríem preferit
gue si era d'impossible o de difícil compliment aquest proposta de resolució que va presentar el nostre grup pero que,
no hem d'oblidar, varen aprovar tots els altres, el conseller
responsable del tema, del Pla de reil'ldustrialització concretament, que era el que afectava aquesta reso lució hagués demanat la compareixen~a per explicar aquestes dificultats de
diaIeg amb el Govern de l'Estat espanyol. El nostre grup, en
aguest sentit, insta el conseller que demani la compareixen~a
ell voluntariament abans que no l'hagi de demanar el nostres
grup, i que en qualsevol cas d'aquesta comparejxen~a pugui
sortir alguna proposta que permeti que la Comunitat Autonoma tengui el suport del Parlament a I' hora de negociar
amb el Govern de l'Estat el repartimenl d aquests 18.000
milions, una part deis guals -creim nosaltres- hauria de beneficiar aquests aspectes de la formació contínua a la nostra
comunitat.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Vol tornar fer ús de la paraula? No.

La novena pregunta és la 1840, del Sr. ValentÍ Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIAUSTA
relativa a capital aportat pels distints socis de l 'empres~
"Nova Generació d'Exportació Balear". Té la paraula el
Sr. Valenciano.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Continuam
amb aquesta empresa "Nova Generació d'Exportació
Balear". Hem vist quin era el capital inicial, més de 500
milions, la ComunÍtat Autonoma el 49%, més de 200
milions de pessetes invertits. No sabem encara quins són
els soeis, pergue no tenim aguest document, ni de quina
manera hi participen, pero sí que volem saber de quina
manera han aportat el capital inicial, si l'han aportat en
metaHic, o amb quin tipus d'actius ¡'han aportat, i com
ha estat valorat. Gracies,
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el conseller Sr.
Triay.
EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA
(CristOfol Triay i Humbert):
Gracies Sr. President. Sr. Diputat, he de dir-li que
l'apoJ"tació de F oment és en metaHie, i de la resta de
socis, mitjan~nt l'aportació del dret ele la marca de
Yanko per un període de 20 anys com a intangible.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Valenciano? Té la paraula.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sí SI". President. Nomé vu ll fer notar -supos que
tots els diputats i totbom ha ha notat- que tot el tnuntatge del conselJer per dir que tot a~o no tenia res a veure
amb Yanko jo cree que queda perfectameot demostrat
que no és així i que el conselJer a la passada comiss ió
va voler obstruir aquesta informació. De tates maneres
ens alegra m que doni aquesta informació en aquest plenari, Gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Valenciano. Vol tornar fer ús de la paraula
el Sr. Conseller? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE COMER<;: 1 INDÚSTRIA
(CristOfo1 Triay i Humbert):
Gracies, Sr. President. He de dir que a la conselleria i
Fornent lndustriaJ varem creure que la manera millor per
salvar els lioes de feina d'aquesta empresa no era entrar en
una suspensió de pagaments. Enten íem que la creació du na
nOva empresa comercialitzadora era la millor opció per salvar-la. Per ayo varem crear aquesta nova societat, i per tant
-3 diferencia de la eva opinió- creim que varem fer el que
havíem de fer. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay i Humbert.
1.10) Pregunta RGE núm. 1841/94, de l'Hble Sr. Diputat
Valen tí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a capital desemborsat per cada soci de
l'empresa IINova Generació d'Exportació Balear ll •
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EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:
Sí, Sr. President. Jo demanaria empara al president,
perque la pregunta diu 1I0uin ha estat el capital desemborsat per cadascun deIs SOCiS?II, no el total; i no s m'ha
donat res posta, i demanaria que per favor es doni resposta al que es demana, que no s'amaguí més informaciÓ. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
És així, efectivament, Sr. Valenciano. Té la paraula
el Sr. Triay.
EL SR. CONSELLER DE COMER<;: I INDÚSTRIA
(CristOfol Triay i Humbert):
Capital desemborsat per Foment Industrial, se sobreentén que hi havia les participacions ja repartides, 125
milions de pessetes, la resta pels socis individuals.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay.
EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

EL SR. PRESIDENT:
Senyor. .. ?
La desena pregunta és la 1841/94, també del Sr. Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
capital desemborsat per cada soci de I'empresa IINova Generació d'Exportació Balear ll • Té la paraula el Sr. Valenciano .
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sí, Sr. President. És la darrera pregunta d'aquest plenari
d'avui; no la darrera pregunta sobre aquesta empresa perque
logicament s'han de coneixer moltes coses que encara no
s'han volgut respondre en aquesta cambra, i es tracta de
saber ara del capital inicial si efectivament tot esta desem,·borsat o no hi esta. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el conseller Sr.
Triay.
EL SR. CONSELLER DE COMER<;: I INDÚSTRIA
(Cristófol Triay i Humbert):

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
És que ja haurem de protestar molt més seriosament.
Els socis individuals quí són? Perque, quina res posta és
aquesta? Queden 300 milions de pessetes que no sabem
qui ha desemborsat.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Alfonso, un moment per favor.
Sr. Triay, por fer arribar a la Mesa la relació concreta? Es fad, ido, arribar a la Mesa, i es distribuira als
grups parlamentaris.
11.1) Moció RGE núm. 1793/94, presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures de
regeneració i d'impuls democdltic de les institucions
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. President, senyors diputats. El capital total
desemborsat és de 425 milions de pessetes.
EL SR. PRESIDENT:
V Gnicies, Sr. Triay. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr.
alenciano? Té la paraula.

Passam al segons punt de l'ordre del4ia, que correspon a la Moció 1793, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a mesures de regeneració i d'impuls democratic de les institucions de la Comunitat
Autónoma. Aquesta moció ve derivada del debat de la
InterpeHació 1793. Té la paraula en nom del grup proposant el Sr. Triay i Llopis.

~~;;;;======================================================================================
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Sr. Moll, per favor, pot fer lectura del text de la Moció?
EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President.
"Primer: El Parlament de les Illes Balears, a la vista de la
ova condició minoritaria de l'únic grup que va votar la
rtvestidura del president Sr. Gabriel Cañellas Fons, com a
onseqüencia de la ruptura de la coalició PP-UM, insta el
>resident de la Comunitat a presentar la qüestió de confian:a.

Segon: El Parlament de les Illes Balears condemna la
)fél.ctica del transfuguisme, i demana a tates les forces políti!ues que. contribueixin al seu ai'llament, i que renunciln de
'arma expJ'essa al suport de transfugues per crear o alterar
majories a qual evol instltució política de les Illes Balears.
Tercer: El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar
una reforma del Reglament que elimini les disposicions que
encara suposen incentiu i privilegi per al diputat transfuga,
respectant el que constitueix el nudi basic deIs drets individuals del diputat.
Quart: El PIe de Parlament de les Illes Balears reclama el
compliment de la disposició final primera de la Llei 1/1993,
de 10 de mar~, del SÍndic de Greuges de les Illes Balears, i
en aquest sentit insta el president del Parlament de les IHes
Balears a iniciar de forma immediata el procediment per
nomenar el primer sÍndic de Greuges.
Cinque: El PIe del Parlament de les IHes Balears reclama
I'aplicació de la Llei de la Sindicatura de Comptes de les llles
Balears, i insta el president de La Cambra a iniciar de manera
immediata el procediment per nomenar .els prlmers síndics
de Comptes.
Sise: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a presentar en el termini maxim de tres mesas
un projecte de llei d'incompatibilitats d'alts carrecs que estableixi per a aquests un regim de dedicació absoluta i excloent, i que garanteixi que durant com a mÍnim els dos anys
següents a la data del seu cessament s'abstendran de desenrotIlar activitats privades directament relacionades amb qüestions sobre les quals hagin pres decisió durant el seu mandaL
Sete: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a presentar en el termini máxim de tres mesos
un projecte de Uei de crea ció del registre públic de contractes
en el qual s'inscriguin les especificacions de tots els contractes administratius de la Comunitat, tant de la propia administració com de les empreses públiques.
Vuite: El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar una
reforma del Reglament que flexibilitzi les exigencies per a la
creació de comissions d'investigació, i que asseguri el caracter públic de les seves sessions, llevat en qüestions protegides
per la legislació de secrets oficials.

Nove: El PIe del Parlament de les Illes Balears recla_
ma del president de la Cambra una aplicació estricta i
literal deIs articles 158.3 i 152 del Reglament, en relació
a la resposta de preguntes orals i d 'interpel-lacions dirigides al president de la Comunitat en la se va condició de
membre del Govern."
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. MolI. Té la paraula el Sr. Triay
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Gnkies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Aquesta moció d 'avui, presentada en opinió
manifestada ahir pel president Cañellas, naturalment
fora d'aquesta sala "seguint ordres concretes i violentes
rebudes des de Madrid, esta constituida per nou mesures per a la regeneració i impuls democratic de les institucions de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears;
mesures que, amb excepció d 'una, formen part deIs
acords de dia 1, 2 i 3 de febrer del Grup Parlamentari
Socialista, i que varen ser fetes públiques en aquelles
dates, i per tractar-Ies vaig demanar una entrevista al
president de la Comunitat, que em va ser denegada, amb
l'excepció d'una proposta, la relativa a la petició de la
qüestió de confian<;a, que és conseqüencia de la ruptura
del pacte PP-UM, ruptura que si hem de creure el Sr.
Cañellas, també deu formar part de les ordres violentes
rebudes des de Madrid.
Sen yo res i senyors diputats, la situació política balear requereix un canv,i UD redre~ament, una regeneració.
Una persona amb un poder innegable, el president de la
Comunltat, té bloquejat un conjunt d'institucions de les
IIles Balears' i em referiré estrictament a les qüestions
indoses a la mocio, i no a altres. U na sola persona, el
president de la Comunitat fa incomplir dues lleis del
Parlament, la del SÍndic de Greuges i la de la Sindicatura de Comptes, que eH ha fet publicar en nom del Rej,
com li correspon, i ha ordenat a tots els ciutadans i
autoritats que es facin complir.
Una persona, el president de la Comunitat, impedeix
una i altra vegada que es regulin per llei de forma estricta incompatibilítats de consellers i d'alts carrecs com es
regulen per tot, a l'Estat i a les altres comunitats autonomes, grosses i petites.
Una persona, el president de la Comunitat, frena
qualsevol reforma del Reglament del Parlament que
suposi millora en I'exercici de la funció de control de
l'executiu per part deIs ctiputats.
Una persona, el president, impedeix investigar les
contractacions d'obres i subministres de la Comunitat,
i també crear els instruments que assegurin la transparencia de la contractació.

---
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El president, una vegada, ha receptat un escó espuri, ha
t el suport d'un renegat polític per apeda¡:;ar un pacte
cerca
preelectoral romput.
Les mesures que avui proposam tracten de superar aquesL01S fóssjm
capa~os de fer abstracció de la eva procedencia, el Grup
parl a.rnentari Socialista, haurien ele ser aprovacles en la seva
in tegritat per la gran majoría, per la lmmensa majoría de
diputats d 'aquesta cambra, Perque. enyores i senyors dípu tnts: qw pot estar en contra que el Reglament del ParLament
de les mes Balears $'apl iqui cI'acorcl amb el seu text en alló
que es refereix a interpel'lac}ons j preguntes dirigides al
president de la Comu~itat? Es que el president no és un
rnembre del Govern? Es que el Govern no esta integrat pel
president, el vice-president en el seu cas, i els consellers? Per
que no s'aplica el que és obvi, i per que se cerquen interpretacions o aplicacions d'altres reglaments parlamentaris que
regulen aquesta qüestió de manera ben distinta del nostre
reglament?

tes situacions de bloqueig, i pel seu contingul, si

Per que s'ha d'estar en contra d'unes comissions d'investigació, a proposta per exemple de dos grups parlamentaris
o d'un quórum de diputats que no representin la majoría, si
tanmateix correspon al Pie del Parlament l'adopció de les
resolucions o deis acorels oportuns? Per que s'ha d'estar en
contra d'eliminar privilegis i prebendes de eliputats que abandonen el partit pel qual varen ser elegits, sempre que se'ls
respectin els seus drets com a diputats individuals?
Sense una regulació específica, estricta, de les incompatibilitats deis consellers i alts carrecs no hi ha regeneració
possible. EIs alts carrecs han de tenir dedicació absoluta i
excloent, incompatibilitzada no tan sois amb 1'exercici privat
de qualsevol activitat o professió, sinó també d'altres carrecs
polítics o representatius. Cap el'aquestes dues incompatibilitats es dóna aquí. Molts d'alts carrecs es recluten precisament entre batles i caps d'oposició municipal del Partit Popular. Deixat 1'alt carrec, o el Govern, ha d'existir una in~~~ompatibilitat temporal per a l'exercici privat sobre materies
Sll'bre les quals s'hagi pres resolució durant 1'exercici del
can'ec. Aquí qualque conseller se n 'ha anat i se n'ha duit
feina cap a casa per un any. Per que a les Illes Balears han
de ser singulars i especials quant a la regulació de les incompatibilitats?
Com és possible no reconeixer que s'abusa de la contractació directa , que e produeixe n concurrencies falsejades, que
s'incompleixen terminis c1 'obra, que s'amplien discrecionalm,ent els pressuposts durant l'execucíó, i que un registre
pUblic de contractes, donant transparencia i pubLicitat als
elements fonamentals de cada contracte ajudaria a superar
aquestes conductes tan arrelades a la gestió habitual elel GoVern de la Comunitat Autónoma? , registre públic de contrac~es ~~e existeix a altres comunitats, per cert amb gran satisaCClO del Partit Popular.
Senyores i senyors diputats, com hi pot haver encara
resPonsables polítics que trobin justificable la practica del
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transfuguisme? Per molt despenalitzada que estigui
aquesta practica, aixo és un frau a la voluntat del ciutada, és una representació política fraudulenta. L'elector
demana i no troba resposta: "Com pot ser que jo voti
una llista socialista, perque entre d 'altres coses no vull
que governi la elreta, el Partít Popular, i un diputat
elegit entre d'altres amb el meu vot serveixi per mantenir en el poder l'opció contraria a la que jo vaig triar?"
Li donin l'embolcall legal que vulguín, pero aixo no té
explicació política possible. Valer-se del suport d 'un
transfuga és posar dinamita als fonaments de la democracia representativa. Per aixo cree que una declaració
d'aquest parlament de rebuig generic al transfuguisme,
de crida a les forces polítíques per al seu aillament, i la
renúncia al seu suport, és una contribució tan positiva
a la vida cívica i elemocratica, que ha de tenir 58 de 59
vots d'aquest parlament.
1 per últim la qüestió de confian¡;a. La majoria ele 31
díputats que varen donar la investidura al Sr. Cañellas ja
no existeix. El grup parlamentari que dóna suport al
Govern, de 29 diputats, és minoritario Existeix una nova
majoria distinta de la d 'investidura? Existeixen unes
noves aliances, un nou pacte de legislatura del Grup
Popular amb un diputat procedent del Grup Socialista,
procedent de la llista del Partit Socialista Obrer Espanyol, que substitueix la coalició preelectoral Partít Popular-Unió Mallorquina rompuda, com és notori? Per
coneixer amb quins suports polítics compta el Govern
per afrontar el darrer any de legislatura, és necessaria la
qüestió de confían¡;a, El professor de Dret Constitucional, Sr. Fernández Segado, en un treball sobre la qüestió de confian¡;a diu una cosa que és molt aplicable
aquí: liLa verificació pel cap de 1'executiu de crulls en
el si de la coalició pot donar peu a la qüestió de confian¡;a, a l'objecte de reagrupar en torn al gabinet als
parlamentaris deis partits de la coalició de govern, La
mateixa fallida definitiva de la referida coalició pot ser
un suposit habil perque el president soHiciti la confian¡;a parlamentaria a 1'objecte que es perfili una de dues
alternatives: la dimissió del Govern a causa de la perdua
de confian¡;a, o la seva continuació, bé com un govern
homogeni minoritari, bé com un gabinet integrat per
una nova coalició amb caracter majoritari, després de
reiterar-li la Cambra la seva confian¡:;a".
Aquesta és senzillament la situació en que ens trobam, que justifica plenament la qüestió de confian~a .
Pot el Govern, el president, basar la seva confian¡;a
parlamentaria en un diputat deslleial que ha malversat
la confian¡;a socialista que li havia donat l'electorat?
Som davant una majoria espúria, formada per 29 diputats del Partít Popular i un diputat desafecte al seu partit, que posa els vots favo rables del PSOE que el varen
fer diputat al servei de l'adversari polític, elel Partit
Popular? Per resoldre aquests interrogants el president no el podem obligar- hauria ele presentar la qüestió de
confian<;a.
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En resum, senyores i senyors diputats, regenerar la nostra
la política dignificar-la, fer-la més entenedora per a la
nt que aquí representam. exigeix eliminar abusos en la
ntractació d obres i subministraments, segregar nÍtidament
r ]Jei I'actuació pública i I actuació privada de conseJ1ers
IIts can-ecs constituir el nostre tribunal de comptes que
calitzi una gestió economica i financera del Govern que
ta en entredit, elegir el nostre defensor del poble, e'l SíncLic
Greuges, perque contribueixi a eliminar els abusos de
,eler de I'adminisrració autonomica, potenciar els mecanises parlamentaris de control de ['executiu expressar aquí la
,Iuntat politica d'aj"(lar els transfugues el compronús de
nunciar al seu suport a qualsevol mstitució de les rIles
lears; i per últim, per higiene política, perque tothom
Imprengul que passa dins aquesta sala demanar al presí~nt de la Comunitat que presenti la qüestió de confian~ ,
~rque totbom conegui qu ina classe de govern és el seu , un
vern del Partit Popular en minoria, o un govero amb ma.ria el alian-;a elel Partít Popular amb un transfuga socialista.
[oltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Passam al tom d'intervenció deis altres
rups. Al Grup MIXT entenc que hi ha divisió de tom. Té
l paraula en primer lloc el diputat Sr. Peralta, per un temps
e cinc minuts.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President senyores i senyors diputats. Sr.
-riay vos te ens ha fet aquí una defensa d'Wles determinales posiciollS que ja fa estona que es venen defensant des elel
eu grup poHtic, sobretot eles del cap del seu grllp polític
lue en aquest moments és voste. Jo la veritat és que li
lemanaria, cree que tal vegada hauria de ser el principal
~rup d 'aquesl parlament, el grup que govema, el que ho
lauria ele fer, tal vegada ho ·fara i jo m'avan<;a amb aquesta
)etició, pero jo la veritat és que li demanaria que retiressin
lquesta moció. Jo crec que en-els moments actuals els Grup
)ocialista no esta legitimat per presentar aquesta moció
¡quí, ara, en aguest parlamento
Dia 10 de desembre del 1986 el diputat d'aquest parlament, membre del Grup Parlamentari Esquerra NacionalistaPSM. el Sr. Damia Pons j Pons va demanar en aquest parlament el seu pas al Grup Parlamentari Mixt. Posteriorment
i ja dill la següent legislatura, va apareixer COll1 diputat del
Grup Socialista i actuaJment és un alt membre del PartÍt
Socialista, concretament el seu secretad d'organització segons
el da rrer congrés. No tenc aCJuí exactament la data. pero
I'any 1988 tots recorden el cas ...
EL SR. PRESIDENT:
Un moment, Sr. Peralta, per favor. Prec silenci als díputats.

EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
... del Sr. Ricci, que va passar al Grup Parlamentari
Mixt. Jo crec que aquest és un cas absolutament conegut, del qual s'ha parlat moltes vegades, i en el qual no
vull incidir més.
El dia 15 de mar<; del 1989 la diputada Sra. Paula
Guillem i Ripoll va demanar separar-se del Grup Parlamentari Socialista, i queda en conseqüencia incorporada
al Grup Mixt, i va demanar així mateix que a partir del
primer pedode de sessions s'incorporaria al Grup PSM
1 EEM, cosa que es va fer amb posterioritat, segons
escrit d'entrada a aquest parlamento
Evidentment aquest diputat, en ús de la legalitat
vigent, va actuar de la mateixa forma identica que varen
actuar aquests diputats que aquí ha mencionat, ¡que
han estat membres d'aquest parlament. I jo em deman:
per que el Grup Socialista en aquest moment que es
varen produir tots aquests fets no va demanar, no va
presentar una moció com la que avui es debat aquí? Per
que no ho va presentar?
EL SR. PRESIDENT:
Un moment, Sr. Peralta. Prec silenci als diputats, i en
aquest cas en concret a la diputada Sra. Magaña. Té la
paraula, Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Sí, gracies, Sr. President. Jo la veritat és que li toro
a dir, a la vista d'a<;o: retirin aquesta moció, perque crec
que amb aquests aspectes que vostes plantegen respecte
del transfuguisme, estan totalment i absolutament equivocat.
Pero com que el temps que tinc per parlar és breu,
només em centraré en un segon tema. Posteriorment,
en tot cas, en el tom de replica em podré estendre més;
pero m'estendré en un altre tema, que és el tema que
voste que ha tret aquí damunt, el tema de les incompatibilitats, Sr. Triay. Segons la Llei de pressuposts d'aquesta comunÍtat autonoma, i la de l'Estat també, els
alts carrees no són únicament j exclusiva els conseUers
del Govem, que hi ha aquÍ asseguts, sinó que els membres ele la Mesa del Parlament tenen la consideraó Ó
d'alts carrecs. I que jo sapiga aquestes incompatibilitat~
que demana per als altres, voste no se les aplica a SI
mateix, i d'aixo en tenim moltíssims exemples.
Voste, Sr. Triay, li he de dir, voste és un cas insoli~
en els parlaments de les comunÍtats autonomes. Vost.e
és membre de la Mesa, president del grup parlamentan,
és secretari general del seu partít, té despatx obert,
particular, etcetera. Voste és un cas insolit.
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Jo cree que només per aquestes du qüest ions que el
teilJPS em per.met plan tejar a~~tí , nOlné~ per a~o yost~s
Muden d: retirar aq~esta moclo 9l.Ie , eVldemment, supos
lI e seguira encl avant, 1 no comptara amb el me u vot favoraq
, .
ble. G racies.

EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. Triay, per que em demana la paraula?
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:

(Renou a la sala).

Per al·lusions.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. Peralta. Sí, Sr . Pons?

No.

EL SR. PONS 1 PONS:

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:

Per manifestes al'lusions a aguest diputat.
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Se m'ha al·ludit personalment, al marge de les meves
valoracions polítiques ...

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Té un tom de dos minuts per al·lusions.
EL SR. PONS I PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Una vegada
rnés diré a aquesta cambra una cosa que vaig dir, crec que
era al Sr. Ruguet: Som un diputat, l'any 1986 vaig abandonar
-tothom ho sap- el Grup Parlamentari PSM I EEM, i vaig
estar al Grup Mixt, fins que el 1987 vaig ser elegit pel Partit
Socialista. Pero vull recordar que jo mai no vaig votar en
contra del que havia estat el meu grup, que jo vaig contribuir
economicament fins al final de legislatura, amb quantitat
bastant importants, al que havia estat el meu grup; i que amb
el meu vot no es va destruir cap president, ni cap batle, ni
cap polític d'una institució que tengués el meu partit; i que
per tant jo no vaig elegir cap president que fos en contra del
resultat de les urnes, Jo no som com voste, un traIdor, un
judes.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pons, es limiti a l'aHusió, no emeti judicis de valor,
;"iper favor. El tom de d'aHusions ...

Sr. Triay, primer de tot, voste no té la paraula en
aquest momento Li prec que s'assegui al seu escó.
EL SR. TRIAY I LLOPIS :
Tenc dret a la paraula, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
No, no té ús de la paraula en aquest momentoLi prec
que s'assegui al seu escó, Sr. Triay. Voste intervé dins
un debat, i jo entenc que per part deis intervinents dins
el debat no hi ha lloc a aHusions; hi ha les intervencions
normals dins el debato El Sr. Pons no participava en el
debat, el Sr. Pons havia estat aHudit, el Sr. Pons ha
tengut un tom per aHusions. Vos te tendra la possibilitat
d 'un tom de replica en el seu moment. En aquest cas
entenc que no hi ha lloc de cap de les maneres a un tom
d'aHusions.
Sí, Sr. Peralta?
EL SR. PERALTA I APARICIO:

EL SR. PONS 1 PONS:
SI. President, jo ...
EL SR. PRESIDENT:
. Entenc que en un tom d'aHusions no s'ha d'entrar afer
JUdicis de valors. S'ha de concretar sobre les al·lusions, sense
entrar en judicis.

Sí, Sr. President, per una qüestió d'ordre. El Sr.
Pons, en I'ús de ...
EL SR. PRESIDENT:
No, Sr. Peralta, entenc que no hi ha lloc a aquesta
qüestió d'ordre.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:

EL SR. PONS 1 PONS :
Perdoni ...
Be estat aBudit, i per tant desqualificat. Jo, Sr. President
no som l'orinal de la dreta. Moltes gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Peralta, voste .. .
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EL SR. PERALTA 1 APARICIO :
... Sr. President. Jo he estat insultat en aquest parlament,
i li demanaria a la Presidencia que demanés que aquestes
paraules fossin retirad es. En cas contrari, encetarem un sistema eJe funcionament en aquest parlament que crec que ningú
deis aquí presents volem.
(Aldarull a la sala).

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pascual, el Reglament del Parlament és així
és, i per favor , voste continul.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
De totes maneres, no puc dir que diu el Reglament
del Parlament?

EL SR. PRESIDENT:

(Rialles)

Prec silenci als diputats, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, voste ha entes ... No, un moment, Sr. Alfonso,
jo entenc que la qüestió és entre el Sr. Peralta i el Sr. Pons.
Sr. Pons. voste entén que ha insultat?, hi havia anim d 'insultar un diputat en concret personalment?

COl11

Sr. Pascual, el crid a la qüestió.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS :
No puc dir que diu el Reglament del Parlamento

EL SR. PONS I PONS:
EL SR. PRESIDENT:
Sr. President, jo he dit que jo no era l'orinal de la dreta.
Si algú se sent al 'ludit, que aixequi el bra~. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Continuarem si és possible el debat o
Passam.. . No hi ha lloc, Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
Sr. President, li vull demanar només una cosa, que una
qüestió d'ordre sigui una qüestió d'ordre, res més. Una
qüestió d'ordre sense ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Alfonso, no li he donat la paraula jo. Voste ha intervengut sense que jo li donas la paraula.
Sr. Pascual, té la paraula pel segon tom del Grup Parlamentari MIXT, per un temps de cinc minuts.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Fa molts de
dies, fa massa dies que en aquest parlament parlam de temes
com la corrupció, com el transfuguisme, com vicis i lacres de
la democracia que ens impedeix parlar deIs problemes de la
nostra societat. A mi m' agradaria que aixo es pogués acabar,
i que a partir d 'ara poguéssim parlar deis temes com l'aigua,
els incendis forestals, la reforma de I 'Estatut d' Autonomia,
o qualsevol altra cosa que preocupa la ciutadania.
Dit aixo. hauré de ser molt telegrafic, perque el Reglament del Parlament fa que un diputat.

El crid a la qüestió per segona vegada, Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Si hem de resoldre el problema del transfuguisme,
que és una de les principals lacres que existeixen a la
vida democratica d'avui, el primer que s'ha de fer és
intentar que no hi hagi beneficiaris del transfuguisme. Si
no hi ha compra, no hi ha venda, i aposta ja el Codi
Civil parla de compra-venda, no parla ni de compra ni
parla de venda. 1 en la meva opinió, mentre no hi hagi
un pacte polític entre els dos partits grossos a nivel!
d 'Espanya, Partít Popular i Partit Socialista, per arreglar
aixo, aixo té mala solució.
En el cas de les Illes Balears el maxim beneficiari del
transfuguisme és i ha estat el Partit Popular. A altres
!loc d'Espanya, com per exemple Aragó, hem vist aquesta legislatura un beneficiari que ha estat el Partit Socialista. 1 aguest és el quid de la qüestió. Li donarem suport al punt número 2 respecte de la condemna de la
practica del trallsfugujsme, Sr. Triay. Perque vostes,
Partit Socialista, tenel) dret aquí a reclamar que no hí
hagi transfuguisme; igualment que té dret el Partít Popular a Madrid que no hi hagi transfuguisme, a Madrid
o a Aragó, o aBa on sigui.
Per tant aquí es tracta que en tre tots aquesta aigua
que esta embassada, que no con, que esta anquilosada
i es podreix, tant a Madrid com aquí a Palma, Ciutat de
MaJlorca són les aigües de la política, unes ajgües que
estan -com he dit- embassades que no corren i qu~
necessiten aire fresc que necessiten oxigenar, perque
aixo passi fa falta que I oposició denuncii els abusoS del
poder. Aquí i a Madrid. Votarem que í al punl l1 Úrnero 2 del tran sfuguisme refor mar el Reglament pe r
evitar que hi hagi incentius j privilegis per a determina-
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des situacions de transfug uisme. Ho varem dir a una comissió i deim que sí. El que passa és que entenem, i li demanar¡ern al Sr. Triay, que no es per onalitcis aixo, sinó que es
parlas en abstracte. Ens agradaria que es parlas en abstracte,
i no personalment.
Entrant a l'iincompliment de les lleis, ho hem denunciat
diverses vegades des d'aquesta tribuna: el govern del Sr.
Cañellas, que és el maxim responsable de l'embassament
d'aquesta aigua de la política de les Illes Balears, i eH en
concret és el maxim responsable, ha de canviar i ha de permetre que es nomenin el SÍndic de Greuges i el SÍndic de
Cornptes. 1 si no, que duguin una llei de modificació de les
lleis que ells mateixos han aprovat. Per tant, aquest parlament el primer que ha de fer és complir les seves Beis, les
lleis que emanen d'aquesta propia cambra.
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EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Pascual, ja, per favor.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Que acabi. Sí, acabaré. Acab que hi ha dues cares,
i que crec que només n'hi hauria d'haver una, sobretot
en temes que afecten la corrupció, en temes que afecten
la credibilitat del sistema democratic.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Passam al torn del Grup Parlamentad PSM 1 EEM. Té la paraula el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:

Jo he duit aquÍ una altra vegada, perque crec que és
molt interessant, el programa del Partit Popular a Madrid, i
jo subscric totalment un capítol que diu lila recuperació del
Parlament com a centre de la vida política", i un altre que
diu lila Buita contra la corrupció, la necessaria transparencia
i control de la despesa pública " . Per exemple, quan parlam
de Llei d'incompatibilitats d'alts carrecs, nosaltres estam a
favor de l'homologació amb la legislació europea, que permeti que tots els sectors de la societat puguin estar representats en el Parlament, i que puguin participar de les tactiques
del Govern per una banda. Aixo vol dir que no hem de funcionaritzar la vida política, pero també estam d'acord que
els alts carrecs també han de tenir unes incompatibilitats, i
per tant aixo ha d'estar regulat per lIei.
1 així, per exemple, hi ha un punt del programa del Partit
Popular que diu 11 equiparar mitjanc;ant lIei el grau de responsabilitat deIs alts carrecs amb el legalment establert pels
gestors pdvats per garantir una major diligencia en la gestió
deIs doblers deIs contribuents" per exemple, estam totalment
d'acord amb aixo.
Al punt número 7 es proposa la creació d'un registre
públic de contractes, que hi és a altres comunitats, a altres
administracions, i que aixo augmenta la transparencia. Des
d'aquest punt de vista, i sense perjudici que si es du aquest
projecte de lIei es puguin fer les propies esmenes, també
votarem a favor.
Finalment n'hi ha dues més, que són les comissions d'investigació, reforma del reglament. Aixo ja ho hem votat una
vegada, ho tornarem votar. Esperam que el Partit Popular
campleixi el que ha promes al programa de Madrid, i a més
ha diu a dos 1I0cs. A un lloc diu facilitar la creación de comisiones de investigación a petición de tres grupos parlamentariOs o de la cuarta parte de los diputados. A un altre 1I0c Perque no basta a un, sinó que ho ha de dir a dos, diu: Reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados para
Posibilitar la creación de comisiones de investigación, el los
términos que recoge el capítulo ... 11 Per tant, jo no sé per que
tenen dues cares.

b

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. En vista de
la crispació a que hem arribat aquests dos dies, voldria
fer una intervenció no preparada, deixar que parlin els
sentiments; i voldria que aquests sentiments no ferissin
ningú, intentant que aquesta sessió fos constructiva.
Evidentment, votarem a favor de tots els punts de la
moció, perque la gran majoda són una continuació de
la interpeHació i de la subsegüent moció que presentarem fa unes setmanes sobre el desenvolupament de
l'Estatut d'Autonomia.
Hi ha una qüestió previa, pero, que és la qüestió de
confianc;a del president. Jo crec que se li ha donat més
importancia de la que té. La qüestió de confianc;a en un
regim de democracia és un instrument normal d'ús del
president de la institució, que es pot produir per diversos motius. Un deIs motius, evidentment, era una notÍcia inquietant, escandalosa, com la que varem debatre
ahir, que hi ha molts d'arguments a favor, com el Sr.
Morey ahir en una intervenció mo1t sentida va argumentar, pero que creim que eren uns arguments suficients
perque president de la Comunitat Autonoma explicas
als mitjans de comunicació, pero també explicas a1s
representants del poble per que el Tribunal Suprem
havia dictat una sentencia.
Una altra segona qüestió, encara ve més al cas, és la
perdua de la majoria absoluta, siguin quines siguin les
circumstancies, es produeix una situació en que el grup
majodtad que ha elegit el president de la Comunitat
Autonoma perd aquesta majoria, i el president se sotmet
a la qüestió de confianc;a de la Cambra. 1 que fa l'oposició en aquest cas? O ha de plantejar un ,programa i una
alternativa, o ha de votar a favor, o en tot cas s'ha d'absten ir. Pero mai no es pot votar en contra d'aquesta
qüestió de confianc;a sense una alternativa. Aixo són
mecanismes que si el president hagués utilitzat, la convivencia democratica dins aquesta comunitat autonoma
segur que hauria augmentat.
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Una segona qüestió, la del transfuguisme. Si serveix, aquí
hi ha un reconeixement públíc que des del meu grup s'ha
acollit en alguna ocasió el transfuguisme. Serveixi de qualque
cosa el mea culpa. Pero, quina és la situació en aquests moments?, no només a les Illes Balears, a nivell d'Estat espanyol; quina és la credibilitat que té la classe política? 1 amb
aquesta reflexió no hauríem de deixar de mirar tots cap
enrere i cercar alternatives, i fer propostes de futur? Nosaltres entenem aquesta moció com aixo. No volem fer un
retret ... Perdó, més envant em permetré fer-ne un, de retret,
Sr. President, i li faré personalment, si se m 'autoritza; pero
crec que avui hauríem d'adquirir un compromís de no
utilitzar mai més el transfuguisme, i si serveix d'aixo, si
serveix de qualque manera, aquí hi ha una paraula en nom
del meu grup parlamentari: sI, ens comprometem, mai més
farem utilització del transfuguisme. Paraula donada.
Pero li volem fer un retret, Sr. President: ha tolerat unes
situacions dins aquesta cambra que desprestigien el Parlament o Una cosa és fer-se fort amb el vot d 'un tdmsfuga,
garantir-se la majoria absoluta, adulterar la proporcionalitat
d'alguns instruments parlamentaris; tot aixo pot tenir alguna
justificació; pero el que ens ha dolgut més del que hem contemplat des deis escons en aquests dies, és que voste ha
permes, fins i tot ha encoratjat una ostentació del transfuguisme. Aquí dins s'ha fet jactancia del transfuguisme, fins
i tot s 'ha ridículitzant el Parlament, calculant fins al més
mínim detall les votacions per provocar empats, 11 ara som
necessari, ara no ho som 11 ; i nos al tres ens hem sentit molt
ferits , perque hi ha hagut una persona que en determinat
moment ha jugat amb tots nosaltres, i aixo és inadmissible.
Que es permeti aixo dins el Parlament de les Illes Balears, al
nostre entendre és totalment imperdonable. Aquest parlament en determinades ocasions s'ha convertít en unajugueta.

El tema del Síndic de Greuges i Síndic de Comptes? 1
que hem de dir? Que hem de dir que no s'hagui dit aquí
sobre el nomenament de la Sindícatura de Comptes i del
Síndic de Greuges? Quina explicació, quina justifícació hi
ha, que el grup majoritari, que dóna suport al Govern es
negui a acatar, a respectar les lleis emanades d 'aquest parlament? Ens remetem al que ja hem dit altres vegades, i que
consta al Diari de Sessions.
Tema de les incompatibilitats d'alts carrecs: una aUra
condició que pareix implícita amb la democracia. No és
absurd avui en dia encara haver de plantejar aquestes qüestions? Es pot concebre que un alt carrec, per exemple el matí
estigui dins un despatx de la conselleria, tractant qüestions
tan importants com una retxa damunt un planol que significa
milions de pessetes, o la ubícació de determinades infraestructures; i 1'horabaixa, hores més tard, pugui estar dins un
despatx d 'una urbanitzadora, dins un despatx d 'una immobiliaria, i tractar qüestions que afecten aquella mateixa zona
aHa on el matí, amb uns milímetres, ha decidit si molts de
milions estaven cap aquí o cap aquí de~a? No entra dins el
cap de cap persona que tengui dos dits de seny, que una
persona que té tan alta responsabilitat no hagi de tenir una

dedicació exclusiva, totalment incompatible amb l 'activitat privada. Jo d'aixo n'he parlat moltes vegades amb
companys d'altres comunitats autonomes, i no ho entén
ningú. Només passa a les Illes Balears aixo; pertot els
alts carrecs són totalment incompatibles, no poden
compatibilitzar la seva funció privada, no poden ser
consellers a mitja jornada.
1 el registre públic de contractes? Garantia de transparencia en la contractació pública, tal vegada podríem
trobar justificació a mo1tes de contractacions directes,
que només s'haurien d'utilitzar en cas extraordinari, i
que aquí -segons ens diu el Tribunal de Comptes- s'ha
fet un ús abusiu d'aquesta contractació directa.
1 finalment , el tema de les comissions d'investigació.
Jo record que era un tema que també durant la passada
campanya electoral de les general, cada vegada que veia
un debat parlamentari m'indignava de veure com el Sr.
Aznar en feia bandera electoral, perque era reiteratiu;
fins que un dia vaig venir aquí i vaig demanar als serveis de la Cambra quin era el reglament de Castella i
Lleó, que permetia aquesta creació de comissions d'investigació per part de les minories; i vaig veure que era
exactament igual que el reglament que tenim aquí. 1 en
campanya electoral presentaren una proposta de modificació del Reglament calcada a la que proposava el Sr.
Aznar, en campanya electoral, que donava promesa als
seus electors que faria aixo si guanyava; i aquí va ser
rebutjat. Una vegada més es torna proposar, una vegada
més tornara ser rebutjat.
Per tant, senyores i senyors diputats, Sr. President,
molt dolguts per la situació a la qual ha arribat aquest
parlament, creim que aquesta crispació no és bona, i
ahir ja els deiem que ningú en treu beneficio1 no enten- .: . .
guin que amb aquesta intervenció volem treure un rendiment electoral, sinó que crec que sera bo que passi
l'estiu per damunt tots aquests diputats, i esperem que
el proper període -de sessions sigui més constructiu.
Naturalment, jo li demanaria una reflexió, Sr. PresideQt;
accepti, si no tots, la majoria d 'aquests punts, perque I~
situació política a nivell general demana gestos. Que els
gestos que demanam al Govern de l'Estat central, j q1!e
són més que necessaris, a més petita escala també són
necessaris aquí. Faci qualque gest per demostrar a la
ciutadania que aquí també ens movem, que aquí també
estimam la democracia. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampo!. Pel Grup PP-UM té la paraul a
el Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET J ROTGER:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Qualsevo1
observador imparcial i que no es trobés mediatitzat pe f
cap influencia partidista, segur que qualificaria les ses si -
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viscudes ahir i la que encetam avui com unes SesSjOllS

~per pentiques on els interessos de cert gru p polític fan que

es vulgui donar a e ntend re que la situació que vil! el nostre
aís es generali tza per tots els raCOllS j totes les administraci~ns. É la famosa política de posada en manca del venti lador
per a tothom.
M'agradaria en aquest moment ser capas; de fer unes
reflexions serenes, segur que en qualque moment potser que
hi hagi duresa en el contingut, i escapar en tot moment de
personalismes, de desqualificacions generalitzades, i fins i tot
-per que no dir-ho?- de desqualificacions particularitzades.
1 el context de la moció em dóna peu a entrar precisament
a la presentació, no de la moció, que és conseqüencia de la
interpe¡'¡ació, de l'impuls democratic.
Anem, ido, al bessó de la qüestió. M'han de permetre que
digui avui aquí que l'impuls democratic és aquella expressió
magica i electoral inventada a corre-cuita aban s de la campanya pels estrategues del Partit Socialista, la campanya electoral de caracter general. En el millor del casos, la frase "impuls democratic" jo diria que és un autentic eufemisme
inventat pels oradors socialistes per posar-se a redós d'una
situació de debilitat institucional, d'agressions contra la idea
cívica que ha de presidir un país o una nació; és la conseqüencia que ha patit Espanya per una política d'arrogancia
duita a terme per un partit polític que s'ha sentit amo i
senyor de la vida pública i política de l'Estat. Un govern que
s'ha encaparrotat a negar les evidencies de l'ús i abús del
poder; un govern que s'ha negat a admetre casos flagrants i
demostrats de corrupció, des d'un Juan Guerra, des d'un
Filesa, des d'una Aida Álvarez, des d'un Mariano Rubio, des
d'un Luís Roldan, etcetera.
(Renou a la sala) .
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Huguet, perdoni, per favor. Si se'm compliquen les
COses, en el sentit de pra.cticament dificultar molt aquest
. aebat, vull fer l'observació que aplicaré l'article 77, donaré
per closa la discussió, i passaré a votació aquesta moció. Per
tant, deman a tothom un poc de tranquil-litat per tal que
almanco es pugui continuar el debato 1 record als diputats
que a qui correspon cridar a la qüestió o a l'ordre dins aquesta cambra és a la P residencia, no als dip utats; i que la
Presidencia crida a la qüestíó o a I ordre quan la Presidencia
ha troba, perque aposta la Presidencia és la que intel'preta
el Reglament. Eo conseqüencia faig J'observació que no
admetré cap indicació en aquest sentit.
Continu!, Sr. Huguet, per favor.

EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Moltes grades. Faig lOta aq uesta pri mera part perque

cr~c. que esta perfectament dcmostrat que una negació siste:at,lca d 'acceptar evidencies només ha hagut de ser acceptaa, I ha estat acceptada, per I acumu lació el afer en que avui
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es traba el partit governant, i que aquests afers els han
passat per alto 1 aquí tothom corre,
Jo no negaré, Sr. Triay, -i voste sap que estat totalment atent i no ha sortit de la meva boca ni una sola
paraula mentre voste ra!lava- que no sigui bo, i fins i tot
encomiable, que una formació política amb altes responsabilitats de Govern a un Estat, en aquest cas Espanya, vulgui esmenar una cadena terrible d'errors. No ho
negaré, aixo. Pero allo que crec que no ésde rebut és
que l'estructura de poder organitzada i ocupada per
vostes pretengui posar-se per damunt del bé i del mal,
fent creure al país que l'impuls democratic és una
deferencia que fan vostes cap a la resta de formacions
polítiques i cap als ciutadans.
Em creguin, senyors diputats, que si aquest país
necessita urgentment un impuls democratic, no és tant
per la maldat ni la bondat de la ciutadan(a, que sofreix
tot el que passa, com pel comportament de certes formacions polítiques. Cal que entenguin en primer !loc que
el procés d'impuls democratic ha de venir de la seva
ma, amb un procés autentic de regeneració de formes,
maneres i persones; i sobretot ha de venir impulsat des
del qui governa en aquest moment rEstat. Per tant,
aquesta regeneració de formes i d'esti! no es pot traslladar strictu sensu a una regeneració a altres indrets que
res tenen a veure amb el que passa.
Em produeix sorpresa veure que vostes no s'incomoden gens en sortir aquí, a damunt aquesta tribuna, a
intentar un absurd i demagogic paral'lelisme sobre el
que viu el nostre país i la suposada corrupció que vostes intenten fer veure que existeix en aquesta comunitat
autonoma. Jo no sé com vostes no se senten estamanejats dins la seva consciencia per aquesta agosarada cortina de fum, fins al punt que si passa res, i si hi ha tensions, i si aquest parlament sembla una altra cosa que no
un parlament, ara resulta que el que ha encetat tot
aquest pracés és el Partit Popular, el govern del Sr.
Cañellas.
No, Sr. Triay, as;o no és així. Jo crec que fa falta
una sensibilitat als seus plantejaments. No és possible el
"tot val" que voste aplica, o vol aplicar. No és bo que
vostes es vulguin rentar les mans dins les piques deIs
altres. Resulta que just fa unes setmanes un diari de
Palma informava que voste, Sr. Triay, havia anar a la
Moncloa a informar el Sr. González del alto nivel de
corrupción del Gobierno balear, en un titular, no em
rigui, perque és un titular, i tenc subratllat aBa on voste
treu de la alta corrupción.
Sr. Triay, no sigui ingenuo Jo cree que va aconseguir
consolar de cap manera el dol polític que ara envolta el
president del Govern de l'Estat espanyol. No és aquesta
la terapia que necessita voste, per superar aquest 52%
i dir que és el representant de tot el socialisme balear,
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o. No 1i faci veure corrupcions a ca d'altri. Es miri les
enen a ca seva.
parla també el Grup Socialista que aquí, a Balears,
una situació que ha de provocar automaticament la
:la en marxa d ' una moció de confian¡;a ...
1

~enou

a la sala).

,L SR. PRESIDENT:
:ontinuI, Sr. Huguet.

gen erais que volia impulsar i no té suport abastaJnent.
de tot alfO no ha passat res en aquesta cambra. Ten"
raó el Sr. Sampol quan ha intentat, o m' ha semb¡la
escoltar de la seva boca, que la moció de confian<;a ~t
una facultat del president per plantejar c¡uan creu eU q es
no té la confian<;a majoriti.ria del ParlamentoDel res~l~
tat d 'aquesta votació sabrem quin és el resultat final s'
.,' I
1la de presentar o no presentar una mOClO de cOnfiao<;a
1 estic molt content que aquí hi hagi grups polítics qU~
facin acte de fe que mai, baix cap concepte de canvis de
majories o minories, aprofitaran cap vot que vengui
d'altres formacions.

:L SR. HUGUET 1 ROTGER:

(Remor de veus)

í, moltes gracies. De totes maneres, demanaré al meu
, que quan parli el Grup Socialista ...

Aquesta perdua, jo crec que ...
EL SR. PRESIDENT:

~L

SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Huguet, per favor.

:ontinul, Sr. Huguet, per favor.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
:'L SR. HUGUET 1 ROTGER:
Sí, vaig acabant .
.. estigui atent i no provoqui en cap moment cap aldarull.
EL SR. PRESIDENT:
::L SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Huguet, per favor.
;r. Huguet, aixo no correspon dir-ho a voste. Aixo corJon a la Presidencia d'aquesta cambra. Per tant ...
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Demanen, ido, una moció de confianc;a, vestida amb una
,le moral . Quan un governa amb un president elegit i
estit per aquest parlament, no sofreix cap crisi de govern,
tn aquest executiu manté el seu programa electoral, quan
ciutadans no es mostren ni hostils ni recelosos d'aquest
'ern, sinó que el carrer parla de mol tes aItres coses, quan
lest executiu no esta sotmes a cap sospita greu, i les úni!s sospites a que valen intentar que estigui sotoles són les
es pro pies deformacions, que voldrien que el que passa
i també pogués ser traslladat aqul; quan tot acto passa,
govern no té pe .. que presentar cap moció de confian~a,
:ara que hagi perdut la majoria absoluta, que no la majoria
questa carnbra la majoria absoluta: 29, 20, 5 i un grup de
leterogeni format per 3, 1 i 1. Pero resulta que aquesta
-dua de majoria absoluta ...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Huguet, per favor.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
.. .no dóna motiu a cap can vi de govern no doma motiu
rque el president hagi de presentar una qüestió de confi~a perque hagi perdut uns pressuposts, perque hagi pertuna lIei fonamental, perque hagi perdut tlllS criteris

EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Crec que s'equivoquen de pie a pIe. Crec que no és
oportú, ni molt manco, treure i traslladar a aquesta
cambra el que és un acte reflex propi deIs defectes que
pateixen ells mateixos.
Miri, Sr. Triay, el que s'ha dit aquí avui i ahir, jo
cree que quan agafin el Diari de Sessions d'aquesta cámbra, i comparin la situació general en que es va dir, ta?t
a aquesta comunitat com a la resta del nostre pals.
segur que arribaran a la conc1usió, diran "aquestse.nyor
del Grup Socialista que parlava, és autentica01,ent un
mestre del més pur deIs cinismes ". Li recordava uO
periodista ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Huguet, per favor, acabi.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
... a voste, i Ji deia lino faci net, no vulgl.li fer ne~ a. ~
els altres, comenci per granar a ca seva ". Faci ~~Osr
vengui investit aquí de legitimitat i credibilitat. Mln .
Triay ...
EL SR. PRESIDENT:

, .

.

.'

Sr. Huguet, gracles. La seva mtervenclO ha ca

nc1os.
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EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
... en aquest par. ..
EL SR. PRESIDENT:
Ha conelos la seva intervenció, Sr. Ruguet.
Pel tom de replica té la paraula el Sr. Triay.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr.
portaveu del Grup Popular, Sr. President de la Comunitat.
Alla, Roldán, Rubio i el que vulguin, Corcuera, Barrionuevo,
Solchaga, ... González. El que vulguin. Pero a ca nostra, i ca
nostra és aquí, és aquí on el poble de les Hjes BaJears ens
na posat, a ca nostra no ens aturaran. AJ la le coses dalla,
j aquí les d'aquí. lnstitucionaJment aquí es ca nostra j aquí
complim la nostra funció aquí demanam responsabilitats,
aquí ¡j demanam que es pronunci'in sobre el transfuguisme,
aquí li demanam que regulin les incompatibilitats i tantes
altres coses, perque les el ahiJ' eren a hir i les el avui són avui.
Pero avui hi ha barra Iliure. Ahir em varen aturar, avui
no m'aturaran, perque el Sr. Ruguet ha entrat en tota la
tematica del día d'ahir, i jo entraré en el mateix que eH ha
entrat.
Deia ahir que la concessió del túnel de Sóller la va donar
el president de la Comunitat Autonoma al tercer de quatre
concursants, i el feia responsable financera i tecnica. Deia
ahir, i no ho vaig poder dir pero ho diré avui, que el Sr.
Cañellas, President de la Comunitat Autonoma, va modificar
en benefici propi la Llei d'espais naturals a ses Salines d'Eivissa i Formentera. Ahir no m'ho varen deixar dir, avui ho
die: eH és el responsable. No em varen deixar dir ah ir que el
Sr. Cañellas, President de la Comunitat, va col'laborar amb
el conseller d'Obres Públiques a cometre un frau de llei
',; sentenciat pels tribunals, quan el va permetredonar-se de
~~baixa, cessar-lo, guanyar unes oposicions a un ajuntament, i
:'}:tornar-lo d'alta després d'haver guanyat aquestes oposicions;
frau de llei condemnat pels tribunals. Perque aquesta és la
comunitat on hi ha més sentencies condemnatories de gent
del Partit Popular o de qualsevol partit polític; aquesta comunitat, tan petita com éso I no vaig poder dir ahir, pero
COm que ho he dit altres dies, ho puc tornar repetir, que
aguest president de la Comunitat ha encap~alat un homenatge a un condemnat a sis anys i un dia d 'inhabilitació per frau
de nei, també a aquesta comunitat. Aixo és l'exemplaritat
qUe aquí vivim.

J parlant el aixo d'avui, les institucions autonomiques de
Balears esta n ¡runades per les practiques de transfuguisme.
1 el maxim inductor és el Partit Popular i el seu cap, el Sr.
Cañellas. Perque, Sr. Ruguet, quin partit ha guanyat una
Tl10ció de censura al Consell Insular de Menorca contra un
president socialista amb el vot d'un transfuga procedent del
Partit Socialista? El Partit Popular, voste. Quin partit a
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Balears, a l'ajuntament de Calvia va promoure comprar
per 100 milions de pessetes un regidor del Partit Socialista perque firmas una moció de censura i giras la
majoria socialista, de quin partít era? Del Partit Popular.
Per quin partít va ser elegit el diputat que la setmana o
l'altra va firmar amb vostes 29 un escrit per tenir majoria a unes comissions parlamentaries, quan vostes estan
en minoria en aquest plenari? Un diputat transfuga
procedent del Partit Socialista.
Jo no necessit fer cap jurament aquí, Sr. Sampol. Jo
he fet la proposta. Jo sé que hem aprovat al nostre
congrés 33 en aquests termes: establir un ample acord
amb tots els partits polítics per eradicar definitivament
els casos de transfuguisme polític, que per vulnerar la
voluntat expressada pels ciutadans a les urnes, contribueixen al desprestigi de la vida política. En tot cas els
socialistes assumim davant els ciutadans el compromís
de no utilitzar la col-laboració d'aquells que rompen
amb el seu partit originari per contribuir a la formació
de majories polítiques altematives. No sé si ha quedat
dar, pero crec que l'expressió ho éso Procedeix de socialistes de les Illes Balears aquest text aprovat al congrés
federal.
1 vuH fer un temps que no em computi, Sr. President,
perque darament són al-lusions personals i no a la moció que jo defensava.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Triay, no hi ha lloc; és a dir, el temps computara.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Bé, el que voste vulgui.
Som vice-president d'aquest parlament perque vostes, sobretot a aquesta banda, m 'han elegit. Som president del Grup Parlamentari perque aquests diputats, el
Grup Parlamentari, m'han elegit. Som secretari general
del PSIB-PSOE, a un congrés. amb un percentatge que
a voste no Ji importa gens, perque tampoc no li ha anat
tan bé ...
(Rialles)

Ah, jo -tenc més raó si tenc aquí més percentatge?
EL SR. PRESIDENT:
Continui, Sr. Triay, per favor. Prec silenci als diputat8.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Som secretari general, Sr. President, perque m'han
elegít els socialistes de les Illes Balears. 1 els vull dir que
jo no faig peticions caritatives, en materia d'incompati-

